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UCHWAŁA Nr IV/15/2011 

RADY GMINY W KAZANOWIE 

 z dnia 22 marca 2011 r. 

w sprawie ustalenia opłaty za 1m3 ścieków odprowadzanych przy pomocy urządzeń kanalizacyjnych. 

Na podatnie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póŝn. zm) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce 
komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, z póŝn. 
zm.) Rada Gminy w Kazanowie uchwala, co na-
stćpuje:  

§ 1. Ustala sić taryfć opłat za odprowadzenie 
ścieków przy pomocy urządzeń kanalizacyjnych, 
eksploatowanych przez Gminć Kazanów w na-
stćpującej wysokości:  

- dla celów socjalno-bytowych – 2,50zł za 1m3 
w tym VAT, 

- dla celów produkcyjnych - 3,00zł za 1m3 plus 
VAT. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Kazanów. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVI/96/09 Rady 
Gminy w Kazanowie z dnia 26 lutego 2009r. w 
sprawie ustalenia opłaty za 1m3 ścieków odpro-
wadzanych przy pomocy urządzeń kanalizacyj-
nych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie w terminie 
14 dni od daty opublikowania z Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego i podlega 
ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjćty na 
terenie gminy Kazanów. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Mirosław Bernaciak 
18 17
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UCHWAŁA Nr IV/19/11 

RADY GMINY WODYNIE 

 z dnia 25 lutego 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

części miejscowości Seroczyn. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŝn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 z póŝn. zm.) Rada Gminy Wodynie uchwala, 
co nastćpuje:  

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

§ 1.1. Stwierdza sić zgodność miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego czćści 
miejscowości Seroczyn ze studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Wodynie przyjćtego uchwałą nr 
XXII/130/2001 Rady Gminy w Wodyniach z dnia 
26 lutego 2001r. 

2. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego czćści miejscowości 
Seroczyn, zwany dalej „planem”. 

3. Plan obejmuje obszar czćści wsi Seroczyn, 
którego granice obejmujących działki nr: 330/2, 
330/4, 330/3, 329/1 i 329/2, którego granice zo-
stały określone w uchwale nr XV/86/08 Rady 
Gminy Wodynie z dnia 25 kwietnia 2008r. o 
przystąpieniu do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego czćści 
miejscowości Seroczyn, gmina Wodynie 

4. Integralnymi czćściami niniejszej uchwały 
są nastćpujące załączniki: 

1) załącznik nr 1 – rysunek planu wykonany na 
kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, 
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2) załącznik nr 2 - rozstrzygnićcie Rady Gminy 

Wodynie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnićcie o sposobie 
realizacji i zasadach finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej naleşą-
cych do zadań własnych gminy, zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych. 

§ 2.1. Przedmiot ustaleń planu obejmuje: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jące tereny o róşnym przeznaczeniu lub róş-
nych zasadach zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, 

4) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki 
intensywności zabudowy, 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości, 

6) zasady rozbudowy i budowy systemów ko-
munikacji i infrastruktury technicznej, 

7) stawki procentowe na podstawie, których 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy. 

2. Plan nie określa nastćpujących elementów 
zagospodarowania przestrzennego: 

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
poniewaş takie nie wystćpują, 

2) wymagań wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, poniewaş ta-
kie nie wystćpują, 

3) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych oraz zagro-
şonych osuwaniem sić mas ziemnych – nie 
dotyczy, 

4) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy – nie przewiduje 
sić, 

5) sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania tere-
nów – nie przewiduje sić. 

 

§ 3.1. Nastćpujące oznaczenia graficzne okre-
ślone na rysunku planu są obowiązującymi usta-
leniami planu:  

granica terenu objćtego planem, 

linie rozgraniczające tereny o róşnych funkcjach 
lub róşnych zasadach zagospodarowania, 

linie zabudowy nieprzekraczalne, 

linie podziału na działki budowlane- obowiązu-
jące, 

linie podziału na działki budowlane – orientacyj-
ne, 

linie wymiarowe z oznaczeniem wymiarów, 

granica obszaru bezpośredniego zagroşenia 
powodzią, 

MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, 

U tereny zabudowy usługowej, 

ZI tereny zieleni izolacyjnej, 

WS teren zbiornika wodnego, 

KDG droga główna, 

KDD droga dojazdowa, 

EE istniejąca słupowa stacja trafo 15/0,4kV, 

EN 15kV istniejąca napowietrzna linia średniego 
napićcia 

EN 0,4kV projektowana napowietrzna linia ni-
skiego napićcia 0,4kV. 

§ 4. Oznaczenia graficzne zawarte na rysunku 
planu poza granicami obszaru objćtego planem 
są oznaczeniami informacyjnymi. 

§ 5. Ilekroć w przepisach uchwały jest mo-
wa o: 

1. uchwale – naleşy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałć Rady Gminy Wodynie, 

2. planie – naleşy przez to rozumieć niniejszy 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego czćści miejscowości Seroczyn 
sporządzony dla działek nr: 330/2, 330/4, 
330/3, 329/1 i 329/2, 

3. rysunku planu – naleşy przez to rozumieć 
rysunek w skali 1:1000, o którym mowa w 
§ 1 ust. 2 pkt 1 stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały 

4. ustawie - naleşy przez to rozumieć przepisy 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), 
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5. przepisach odrćbnych - naleşy przez to ro-

zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, 

6. obszarze objćtym planem - naleşy przez to 
rozumieć obszar w granicach przedstawio-
nych na rysunku planu, o którym mowa w 
punkcie 3), 

7. terenie - naleşy przez to rozumieć teren, o 
określonym przeznaczeniu, wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
oraz oznaczony symbolami cyfrowymi i lite-
rowymi lub tylko literowymi, 

8. nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleşy 
przez to rozumieć nieprzekraczalną granicć 
usytuowania budynków wzglćdem krawć-
dzi jezdni lub linii rozgraniczającej drogi - z 
pominićciem balkonów, loggi i wykuszy 
wysunićtych poza obrys budynku nie wić-
cej niş 1m oraz wysunićtych lub cofnićtych 
elementów wejścia do budynku, 

9. przeznaczeniu podstawowym – naleşy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które po-
winno przewaşać na danym terenie, wyzna-
czonym liniami rozgraniczającymi, 

10. przeznaczeniu uzupełniającym – naleşy 
przez to rozumieć określone rodzaje prze-
znaczenia inne niş podstawowe, które uzu-
pełniają lub wzbogacają przeznaczenie 
podstawowe, 

11. zieleni izolacyjnej – naleşy przez to rozu-
mieć istniejące krzewy i skupiska drzew po-
łoşone w starorzeczu rzeki Świder oraz pro-
jektowaną zieleń pełniącą funkcjć osłonową 
i ozdobną, 

12. usługach nieuciąşliwych - naleşy przez to 
rozumieć obiekty budowlane lub pomiesz-
czenia w budynkach o innych funkcjach nie 
zaliczone do przedsićwzićć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko oraz 
obiekty, których zasićg uciąşliwego oddzia-
ływania nie wykroczy na tereny sąsiednie o 
istniejącym i projektowanym przeznacze-
niu, 

13. wskaŝniku intensywności zabudowy – nale-
şy przez to rozumieć maksymalną wartość 
stanowiącą stosunek powierzchni całkowi-
tej wszystkich kondygnacji nadziemnych 
budynków istniejących i projektowanych 
lokalizowanych na działce do powierzchni 
całkowitej działki, 

14. udziale powierzchni biologicznie czynnej - 
naleşy przez to rozumieć powierzchnić in-
dywidualnej działki z nawierzchnią ziemną 
urządzoną w sposób zapewniający natural-
ną wegetacjć, a takşe 50% powierzchni ta-

rasów i stropodachów z taką nawierzchnią, 
nie mniej jednak niş 10m2 oraz wodć po-
wierzchniową na tym terenie, 

15. działce budowlanej – naleşy przez to rozu-
mieć nieruchomość lub taką jej czćść, która 
w wyniku ustaleń planu została przezna-
czona pod zabudowć oraz dla której para-
metry, gabaryty, dostćp do drogi publicznej 
i infrastruktura techniczna spełniają wymo-
gi wynikające z przepisów odrćbnych i usta-
leń uchwały. 

Rozdział 2 
Przeznaczenie terenów parametry  

i wskaźniki kształtowania zabudowy  
oraz zagospodarowania terenów 

§ 6.1. Ustala sić tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku 
planu symbolami 1 MN i 2MN. 

2. Podstawowe przeznaczenie terenu - zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

3. Uzupełniającym przeznaczeniem terenu – 
obiekty sieci infrastruktury technicznej. 

4. Ustala sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
w odległości 6,0m od linii rozgraniczającej dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD. 

5. Dla budynków mieszkalnych ustala sić na-
stćpujące parametry i gabaryty: 

1) wysokość od poziomu terenu do kalenicy 
dachu – do max. 10,0m z dopuszczeniem 
czćściowego lub całkowitego podpiwnicze-
nia,  

2) liczba kondygnacji – maksymalnie dwie kon-
dygnacje nadziemne; druga kondygnacja 
nadziemna moşe być w formie poddasza 
uşytkowego. 

3) geometria dachu – dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o kącie nachylenia połaci da-
chowych do max. 45°, 

4) główna kalenica dachu powinna być równo-
legła do frontu działki lub prostopadła do 
jednej z dwóch granic bocznych, z wyjątkiem 
dachów o zmiennej geometrii, 

5) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
(jednego lokalu mieszkalnego) naleşy za-
pewnić co najmniej dwa miejsca parkingowe 

6. Dopuszcza sić wykorzystanie czćści bu-
dynku mieszkalnego na pomieszczenia usługo-
we o charakterze nieuciąşliwym. 

7. Maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy – 0,6. 

8. Udział powierzchni biologicznie czynnej – 
min. 30% powierzchni działki budowlanej. 
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9. Dla terenów 1MN obowiązuje zakaz po-
działu działek budowlanych, odmienny od po-
działu określonego planem. 

10 Dopuszcza sić, przed dokonaniem podzia-
łu geodezyjnego na działki budowlane zgodnie z 
planem, wykonanie niwelacji terenu w celu zła-
godzenia spadku terenu w szczególności we 
wschodniej czćści działki o nr ewid. 330/2. 

11. Ustala sić zakaz sytuowania budynków 
mieszkalnych, garaşowych i garaşowo - gospo-
darczych bezpośrednio w granicy działek bu-
dowlanych. 

12. Dopuszcza sić sytuowanie na działkach 
budynków garaşowych lub garaşowych z czć-
ścią gospodarczą - wolnostojących lub wbudo-
wanych w budynki mieszkalne. 

13. Dla budynków garaşowych i garaşowo – 
gospodarczych ustala sić nastćpujące parame-
try i gabaryty: 

1) liczba kondygnacji – jedna, 

2) powierzchnia zabudowy – do max. 25m2, 

3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o 
kącie nachylenia połaci dachowych do max. 
45°, 

4) w przypadku budynków garaşowych dwu-
stanowiskowych maxymalna powierzchnia 
zabudowy – do 50,0m², 

5) dopuszcza sić sytuowanie budynków gara-
şowych i garaşowo – gospodarczych w odle-
głości 1,5m od granicy działek sąsiednich. 

§ 7.1. Ustala sić teren zabudowy usługowej 
oznaczony na rysunku planu symbolem U. 

2. Podstawowe przeznaczenie terenu: - zabu-
dowa usługowa nieuciąşliwa. 

3. Uzupełniające przeznaczenie terenu - par-
kingi, place postojowe i manewrowe, drogi we-
wnćtrzne piesze i kołowe, obiekty infrastruktury 
technicznej, w tym obiekty łączności publicznej. 

4. Adaptuje sić istniejące obiekty z moşliwo-
ścią ich przebudowy, rozbudowy i nadbudowy. 

5. Nieprzekraczalna linia zabudowy - min. 
15,0m od zewnćtrznej krawćdzi jezdni drogi 
wojewódzkiej. 

6. Maksymalna wysokość budynków usłu-
gowych – do 10,0m od poziomu terenu do kale-
nicy dachu. 

7. Dachy dwuspadowe lub wielospadowe o 
kącie nachylenia do max. 45°. 

8. W pasie terenu pomićdzy linią rozgranicza-
jącą drogi wojewódzkiej KDG a nieprzekraczalną 
linią zabudowy dopuszcza sić lokalizacjć obiek-

tów i urządzeń infrastruktury technicznej, komu-
nikacji wewnćtrznej oraz parkingu. 

9. Wielkość powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki – do 60% po-
wierzchni działki budowlanej, 

10. Udział powierzchni biologicznie czynnej – 
min. 15% powierzchni działki budowlanej, 

11. Ustala sić nastćpujące wymagania dla 
ogrodzeń posesji od strony dróg i placów pu-
blicznych: 

1) maksymalna wysokość – do 1,6m, 

2) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych betono-
wych, 

12. Dopuszcza sić lokalizacjć reklam i znaków 
informacyjnych pod warunkiem nie ogranicze-
nia widoczności z drogi wojewódzkiej. 

13. Naleşy zapewnić min. 3 miejsca parkin-
gowe na 100m2 powierzchni uşytkowej usługo-
wej. 

§ 8.1. Ustala sić teren zbiornika wodnego 
oznaczonego na rysunku planu symbolem WS 
przeznaczonego dla potrzeb retencji. 

2. Podstawowe przeznaczenie terenu: wody 
stojące. 

3. Uzupełniające przeznaczenie terenu: zieleń 
urządzona niska, drogi wewnćtrzne ścieşki ro-
werowe, alejki spacerowe. 

4. Nieprzekraczalna linia zabudowy – min 
20,0m od zewnćtrznej krawćdzi jezdni drogi 
wojewódzkiej KDG i min. 10,0m od granicy dro-
gi wewnćtrznej KDW. 

5. Zasilanie projektowanego zbiornika - wo-
dami rzeki Świder i wodami gruntowymi. 

6. Nachylenia skarp zbiornika powinno za-
pewnić jego utrzymanie w naleşytym stanie 
technicznym. 

7. Lokalizacja projektowanego zbiornika nie 
moşe ograniczać dotychczasowego sposobu 
zagospodarowania i uşytkowania terenów są-
siednich. 

8. Ze wzglćdu na połoşenie projektowanego 
zbiornika wodnego w granicy obszaru bezpo-
średniego zagroşenia powodzią oraz w celu 
ochrony przed powodzią terenów sąsiednich 
oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia ustala sić: 

1) zakaz wykonywania urządzeń wodnych oraz 
wznoszenia innych obiektów budowlanych, 

2) zakaz sadzenia drzew i krzewów, z wyjątkiem 
plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji 
wód oraz roślinności stanowiącej element 
zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub 
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słuşącej do wzmocnienia brzegów, obwało-
wań lub odsypisk, 

3) zakaz zmiany ukształtowania terenu, składo-
wania materiałów oraz wykorzystywania in-
nych robót, za wyjątkiem robót związanych z 
regulacją lub utrzymywaniem wód, 

4) na obszarze bezpośredniego zagroşenia po-
wodzią dopuszcza sić zwolnienie z zakazów 
określonych w punktach 1), 2) i 3) wyłącznie 
za zgodą Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej. 

9. Dopuszcza sić przeznaczenie czćści terenu 
WS na zieleń urządzoną niską np. trawniki, 
klomby oraz na alejki spacerowe i ścieşki rowe-
rowe. 

10. Istniejącą sieć telefoniczną naleşy prze-
budować i zmienić jej przebieg w sposób nieko-
lidujący z budową projektowanego zbiornika 
wodnego. 

§ 9.1. Ustala sić przeznaczenie terenu pod 
zieleń izolacyjną oznaczoną na rysunku planu 
symbolem 1 ZI i 2 ZI 

2. Na terenach 1 ZI oraz czćści terenu 2 ZI po-
łoşonego poza granicą obszaru bezpośredniego 
zagroşenia powodzią dopuszcza sić lokalizacjć: 

1) obiektów i sieci infrastruktury technicznej, 

2) małej architektury, 

3) oczek wodnych. 

3. Dla czćści terenu 2ZI połoşonego w grani-
cy obszaru bezpośredniego zagroşenia powo-
dzią ustala sić: 

1) zakaz wykonywania urządzeń wodnych oraz 
wznoszenia innych obiektów budowlanych, 

2) zakaz sadzenia drzew i krzewów, z wyjątkiem 
plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji 
wód oraz roślinności stanowiącej element 
zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub 
słuşącej do wzmocnienia brzegów, obwało-
wań lub odsypisk, 

3) zakaz zmiany ukształtowania terenu, składo-
wania materiałów oraz wykorzystywania in-
nych robót, za wyjątkiem robót związanych z 
regulacją lub utrzymywaniem wód, 

4) na obszarze bezpośredniego zagroşenia po-
wodzią dopuszcza sić zwolnienie z zakazów 
określonych w punktach 1), 2) i 3) wyłącznie 
za zgodą Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej. 

 

 

Rozdział 3 
Zasady ochrony i kształtowania  

ładu przestrzennego 

§ 10.1. Architektura budynków mieszkalnych 
i usługowych powinna nawiązywać do form 
regionalnych z moşliwością zastosowania 
współczesnych form architektonicznych harmo-
nizujących z otwartym krajobrazem doliny rzeki 
Świder. 

2. Kolorystyka elewacji zewnćtrznej oraz po-
krycia dachów budynków garaşowych i garaşo-
wo – gospodarczych powinna być zblişona do 
koloru elewacji zewnćtrznej budynków miesz-
kalnych i usługowych. 

3. Zabudowa usługowa nie moşe powodo-
wać ograniczeń dla terenów sąsiadujących o 
istniejącym i projektowanym przeznaczeniu 
terenu. 

4. Ustala sić moşliwość lokalizacji dróg we-
wnćtrznych niezaznaczonych na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi - zapewniających ob-
sługć komunikacyjną i powiązanie z zewnćtrz-
nym układem komunikacyjnym, zgodnie z prze-
pisami odrćbnymi. 

5. Ustala sić projektowanie tras infrastruktury 
technicznej nieoznaczonych na rysunku planu, 
jeşeli jest ona niezbćdna do właściwego zago-
spodarowania i uşytkowania terenu oraz nie 
spowoduje konieczności wywłaszczania grun-
tów. 

Rozdział 4 
Zasady ochrony środowiska,  

przyrody i krajobrazu 

§ 11.1. Ustala sić nastćpujące wymogi w za-
kresie ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego: 

1) dla terenów 1MN i 2MN ustala sić zakaz loka-
lizowania przedsićwzićć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko wymagających 
sporządzenia raportu oddziaływania przed-
sićwzićcia na środowisko lub dla których 
obowiązek sporządzenia raportu moşe być 
wymagany, 

2) nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej przy 
granicy terenów usługowych z terenami za-
budowy mieszkaniowej 2MN, 

3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ście-
ków do rowów melioracyjnych, gruntu i cie-
ków wodnych, 

4) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń powo-
dujących zanieczyszczanie wód, powietrza i 
gleby oraz powodujących hałas ponad do-
puszczalne normy określone w przepisach 
odrćbnych, 
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5) zakaz lokalizacji obiektów lub technologii 

generujących odpady toksyczne, 

6) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń mogą-
cych powodować emisjć freonu, 

7) dopuszczalne jest na działkach budowlanych 
powierzchniowe odprowadzanie wód opa-
dowych na teren własnej działki, 

8) sposób odprowadzania ścieków komunal-
nych i deszczowych z terenów usługowych 
oraz parkingów musi zapewnić ochronć 
przed zanieczyszczeniem wód powierzchnio-
wych i podziemnych, 

9) ewentualne przekraczające dopuszczalne 
wielkości oddziaływania na środowisko przez 
emisjć substancji i energii, w szczególności 
dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, 
promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, 
gleby, wód powierzchniowych i podziem-
nych, winno zamykać sić na działce budow-
lanej, na której jest wytwarzane i do którego 
inwestor ma tytuł prawny. 

Rozdział 5 
Ustalenia dotyczące podziału  

i scalania nieruchomości 

§ 12.1. Dla terenu U ustala sić nastćpujące 
zasady podziału na nowe działki budowlane: 

1) wydzielona działka budowlana musi zapew-
niać: 

a) dostćp do drogi publicznej, 

b) usytuowanie budynków i obiektów zgodnie z 
przepisami odrćbnymi, 

c) moşliwość przyłączenia budynków do sieci 
elektroenergetycznej, wodociągowej i kanali-
zacji sanitarnej, 

d) niezbćdną powierzchnić parkingową, 

2. Dla terenu 1 MN ustala sić podział na 
działki budowlane zgodnie z rysunkiem planu. 

Rozdział 6 
Zasady rozbudowy i budowy systemów  
infrastruktury technicznej i komunikacji 

§ 13.1. Ustala sić nastćpujące zasady zaopa-
trzenia w wodć: 

1) zaopatrzenie w wodć z istniejącego wodo-
ciągu wiejskiego, 

2) zachowuje sić istniejącą sieć wodociągową z 
moşliwością jej przebudowy i rozbudowy, 

3) sieć wodociągowa moşe być realizowana w 
pasie drogowym drogi wojewódzkiej, w pa-
sach dróg dojazdowych lub terenach o in-
nym przeznaczeniu z zachowaniem obowią-
zujących przepisów odrćbnych. 

§ 14.1. Ustala sić nastćpujące zasady odpro-
wadzania ścieków komunalnych: 

2. Odprowadzanie ścieków do kanalizacji ci-
śnieniowej z zastosowaniem indywidualnych 
przepompowni ścieków zasilanych w energić 
elektryczną z zalicznikowej instalacji elektrycz-
nej. 

3. Sieć kanalizacji sanitarnej moşe być reali-
zowana w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, 
w pasach dróg dojazdowych lub w terenach o 
innym przeznaczeniu. 

4. Odbiornikami ścieków, po ich oczyszcze-
niu, bćdą cieki odprowadzające wody do rzeki 
Świder. Technologia mechaniczno - biologicz-
nego oczyszczania ścieków i sprawność urzą-
dzeń winny zapewniać redukcjć zanieczyszczeń 
w stopniu dostosowanym do wymagań odbior-
ników oraz zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

§ 15.1. Ustala sić nastćpujące zasady zago-
spodarowania ścieków i wód opadowych: 

1) ścieki opadowe z utwardzonych, szczelnych 
powierzchni terenów usługowych, dróg, ulic i 
parkingów, o znacznym stopniu zanieczysz-
czenia zawiesiną i substancjami ropopo-
chodnymi, powinny być ujćte w szczelne, 
otwarte lub zamknićte systemy kanalizacji 
deszczowej z zastosowaniem urządzeń pod-
czyszczających te ścieki do parametrów wy-
maganych w obowiązujących przepisach od-
rćbnych, 

2) z dachów obiektów oraz terenów o małym 
stopniu zanieczyszczenia, mogą być odpro-
wadzane powierzchniowo bezpośrednio do 
gruntu na własny, nieutwardzony teren, w 
sposób uniemoşliwiający spływ tych wód na 
grunty sąsiednie, 

2. Ze wzglćdu na duşą róşnicć w poziomie te-
renów przeznaczonych pod zabudowć dopusz-
cza sić budowć rowu opaskowego zbierającego 
wody z terenów mieszkaniowych 1MN i 2MN 
oraz terenów usługowych U i po odpowiednim 
ich podczyszczeniu, odprowadzanie do rzeki 
Świder. 

§ 16.1 Ustala sić docelowo selektywną zbiór-
kć odpadów stałych, gromadzonych w odpo-
wiednio oznaczonych pojemnikach. 

2. Do czasu zorganizowania selektywnej 
zbiórki odpadów dopuszcza sić ich gromadzenie 
w typowych kontenerach w miejscach dostćp-
nych dla uşytkowników działek oraz ich wywóz 
na składowisko odpadów komunalnych. 

§ 17.1. Ustala sić zasadć zaopatrzenia w cie-
pło i ciepłą wodć uşytkową z ciepłowni lokal-
nych, zakładowych i indywidualnych, opalanych 
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wćglem, olejem opałowym, gazem lub innym 
paliwem, albo energią uzyskaną z innych ŝródeł. 

2. W rozwiązaniach technicznych nowo pro-
jektowanych obiektów naleşy preferować wyko-
rzystanie paliw czystych ekologicznie lub energii 
odnawialnej. 

§ 18.1. W zakresie telekomunikacji ustala sić 
wyposaşenie terenów wyznaczonych niniejszym 
planem znajdujących sić poza granicami bezpo-
średniego zagroşenia powodziowego, w nie-
zbćdne bezprzewodowe oraz przewodowe sieci i 
urządzenia telekomunikacyjne i teleinformatycz-
ne zapewniające łączność. 

2. Zaleca sić lokalizacjć nowych obiektów i 
urządzeń telekomunikacyjnych i łączności pu-
blicznej nieoznaczonych na rysunku planu w 
terenie U, pod warunkiem, şe ich lokalizacja nie 
stwarza uciąşliwości dla terenów sąsiednich 
oraz spełnia wymagania przepisów odrćbnych. 

§ 19.1. Ustala sić układ komunikacji drogo-
wej, którą tworzą drogi realizujące powiązania 
zewnćtrzne i wewnćtrzne oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 

- KDG – droga wojewódzka nr 802 relacji Se-
roczyn – Mińsk Mazowiecki – droga publicz-
na klasy głównej, 

- KDD – drogi gminne – drogi publiczne klasy 
dojazdowej, 

2. Ustala sić dla drogi oznaczonej symbolem 
KDG: 

1) zachowanie istniejącego przebiegu oraz po-
zostawienie istniejącego pasa drogowego i 
istniejącej szerokości jezdni drogi wojewódz-
kiej, 

2) zachowanie istniejących zjazdów z drogi wo-
jewódzkiej z moşliwością ich przebudowy za 
zgodą zarządcy drogi, 

3) zakaz lokalizacji nowych zjazdów z drogi wo-
jewódzkiej, 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – min. 
20,0m od zewnćtrznej krawćdzi jezdni drogi 
KDG, 

5) w pasie drogowym drogi wojewódzkiej do-
puszcza sić lokalizacjć sieci infrastruktury 
technicznej za zgodą zarządcy drogi. 

3. Ustala sić dla dróg dojazdowych oznaczo-
nych symbolem KDD: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających ozna-
czonych na rysunku planu - zmienna lecz nie 
mniejsza niş 10,0m, 

2) szerokość jezdni o nawierzchni utwardzonej 
powinna wynosić min 5,0 m, 

3) szerokość chodników po obu stronach jezdni 
powinna wynosić co najmniej 2,0 m, 

4) pozostała powierzchnia terenów dróg dojaz-
dowych moşe być przeznaczoną pod urzą-
dzenie zieleni lub pod potrzeby infrastruktury 
technicznej, a takşe pod sytuowanie parkin-
gów i małej architektury, 

5) dopuszcza sić urządzanie miejsc parkingo-
wych w terenie pomićdzy linią rozgraniczają-
cą drogi a wyznaczoną na rysunku planu linią 
zabudowy, przy zachowaniu właściwych od-
ległości określonych w przepisach odrćb-
nych. 

§ 20.1. Ustala sić zaopatrzenie wszystkich te-
renów budowlanych, wyznaczonych niniejszym 
planem w energić elektryczną o parametrach 
technicznych określonych w przepisach odrćb-
nych. 

2. W związku z ust. 1 ustala sić: 

1) budowć i rozbudowć systemu linii niskiego 
napićcia (oznaczonych na rysunku planu 
symbolem EN 0,4kV) umoşliwiającą zasilanie 
wszystkich obiektów wymagających zaopa-
trzenia w energić elektryczną 

2) adaptacjć (w tym remont) istniejącej stacji 
trafo 15/0,4kV oznaczonej na rysunku planu 
symbolem EE i istniejących linii SN 15kV 
oznaczonych symbolami EN 15kV w celu do-
stosowania ich do zwićkszonego obciąşenia, 

3) przebudowć (w razie wystąpienia takiej ko-
nieczności) istniejących urządzeń elektro-
energetycznych kolidujących z planowanym 
zagospodarowaniem terenów - w uzgodnie-
niu i na warunkach określonych przez opera-
tora sieci dystrybucyjnych, zgodnych z obo-
wiązującymi przepisami odrćbnymi, 

4) budowć sieci oświetlenia ulicznego. 

3. Ustala sić nastćpujące zasady adaptacji, 
budowy, rozbudowy oraz przebudowy i urzą-
dzeń elektroenergetycznych SN 15kV i nN 0,4kV: 

1) lokalizacja pomićdzy liniami rozgraniczają-
cymi dróg, za zgodą ich zarządców, oraz w 
innych terenach udostćpnionych prawnie i 
komunikacyjnie słuşbom operatora, 

2) budowa urządzeń w systemie napowietrz-
nym z dopuszczeniem budowy linii kablo-
wych, jeśli wynikać to bćdzie z aktualnych 
potrzeb i warunków operatora systemu dys-
trybucyjnego, 

3) budowa oświetlenia ulicznego na słupach 
linii napowietrznych lub budowa odrćbnych 
sieci oświetleniowych z moşliwością podwie-
szenia na nich izolowanych przewodów linii 
abonenckich. 
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4. Ustala sić zasadć umoşliwiającą dokonanie 
na etapie sporządzania projektów budowlanych 
urządzeń korekt tras linii i lokalizacji stacji trafo 
oraz lokalizacjć dodatkowych linii i stacji trafo 
15/0,4 kV, zgodnie z zasadami wymienionymi w 
ust. 3. 

5. Ustala sić zasadć właściwej gospodarki 
zielenią na terenach pod liniami SN i nN (podci-
nanie gałćzi, nasadzenia zieleni niskiej) w celu 
wyeliminowania uszkodzeń linii przez drzewa. 

6. Ustala sić zasadć umoşliwiającą budowć 
lokalnych ŝródeł energii elektrycznej wykorzy-
stujących do jej produkcji zasoby energii odna-
wialnej, zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

Rozdział 7 
Ustalenia zakresu obrony cywilnej 

i ochrony przeciwpożarowej 

§ 21.1. Ustala sić nastćpujące przedsićwzić-
cia w zakresie ochrony przeciwpoşarowej: 

1) przy realizacji sieci wodociągowej naleşy 
przewidzieć odpowiednią ilość hydrantów 
dla celów przeciwpoşarowych, 

2) przy projektowaniu budynków, naleşy prze-
widzieć drogi poşarowe o szerokości wynika-
jącej z przepisów odrćbnych. 

Rozdział 8 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 22. Uchwala sić dla terenów objćtych usta-
leniami planu, stawkć procentową słuşącą nali-
czeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w wysokości: 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
1 MN i 2 MN stanowiących własność Gminy 
Wodynie- 0%, 

- dla zabudowy usługowej U - 5%, 

- dla zbiornika wodnego WS - 1%. 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Wodynie. 

§ 24. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego 
oraz publikacji na stronie internetowej Gminy 
Wodynie. 

§ 25. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy: 

Mirosław Michalczyk 
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Przewodniczący Rady Gminy: 

Mirosław Michalczyk 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr IV/19/11 
Rady Gminy Wodynie 

z dnia 25 lutego 2011r. 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), Rada Gminy Wodynie, rozstrzyga o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu: 

 
L.p. Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy 

uwaga (numer ewidencyjny działki) 
Przeznaczenie w planie 

(symbol) 
Treść uwagi Rozstrzygnićcie uwagi 

       Uwaga Uwaga 

uwzglćdniona nieuwzglćdniona 

 Działki nr ew. 330/2, 330/4, 330/3, 329/1 i 329/2 1MN, 2MN, 1ZI, 2ZI, 
WS, U, KDD, KDG 

uwag  
nie wniesiono 

- - 

 Przewodniczący Rady Gminy: 
Mirosław Michalczyk 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr IV/19/11 
Rady Gminy Wodynie 

z dnia 25 lutego 2011r. 
 

Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej naleşących do zadań własnych gminy,  

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r.Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.), i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póŝn. zm.) Rada Gminy Wo-
dynie rozstrzyga, co nastćpuje: 

 
Lp. Inwestycje z zakresu 

infrastruktury 
technicznej 

 Sposób realizacji Zasady finansowania 

Prognozowanie  
ŝródła finansowania 

Potencjalny udział  
innych inwestorów  

w finansowaniu zadania 

1 Drogi publiczne 
KDD 

Budowa Budowa dróg naleşy do zadań wła-
snych gminy, ich realizacja bćdzie 
zgodna z obowiązującymi przepisami w 
tym ustawą prawo budowlane, prawo 
ochrony środowiska ustawa o zamó-
wieniach publicznych, ustawa o dro-
gach publicznych, ustawa o samorzą-
dzie gminnym, ustawa o gospodarce 
komunalnej. 

pełny udział środków budşeto-
wych gminy -dotacja z budşetu 
Unii Europejskiej -dotacja i 
poşyczki z funduszy celowych  

W ramach porozumień o charak-
terze cywilno -prawnym lub w 
formie partnerstwa publiczno 
prywatnego 

2 Sieć wodoc.  
Sieć kanal. 

Budowa Inwestycje w zakresie infrastruktury 
technicznej naleşą do zadań własnych 
gminy, na terenach przeznaczonych w 
planie do których naleşy m.in., budowa 
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 
Realizacja inwestycji przebiegać bćdzie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w tym min ustawą prawo budowlane, 
ustawą o zamówieniach publicznych, 
ustawa o samorządzie gminnym, 
ustawa o gospodarce komunalnej, 
ustawa o ochronie środowiska. 

- środki budşetu gminy -dotacje 
celowe i kredyty -kredyty i 
poşyczki bankowe -inne środki 
zewnćtrzne -środki Unii Euro-
pejskiej 

udział inwestorów w formie 
partnerstwa publiczno- prywat-
nego 

 Przewodniczący Rady Gminy: 
Mirosław Michalczyk 
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